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یافته

ارتباطاختالالتبیناییبا
افزایشخطرمرگومیر

نتایج یک بررسی نش��ان میدهد که نارسایی
بینای��ی با خطر م��رگ و میر همراه اس��ت.به
گزارش ایسنا ،جمعیت جهان رو به پیری است
و س�لامت چشمها نیز تحت تاثیر این موضوع
قرار دارد .در حقیقت پیشبینی میش��ود طی
 ۳۰س��ال آینده تعداد افراد مبتال به نارسایی
بینای��ی و نابینایی بی��ش از دو براب��ر افزایش
پیدا کند.در این بررس��ی که ش��امل  ۴۸هزار
شرکتکننده در  ۱۷مطالعه بود ،مشخص شد:
افرادی با ش��دیدترین نارساییهای بینایی در
مقایس��ه با افرادی که از قدرت بینایی طبیعی
یا متوس��طی برخوردارند ،بیش��تر در معرض
عوامل مختلف مرگ و میر هستند.بررسیهای
موجود حاکی از آن است که خطر مرگ و میر
بینایی خفیف در مقایسه
در افرادی با نارسایی
ِ
با افرادی با دید طبیعی  ۲۹درصد بیش��تر در
مع��رض خطر مرگ و میر قرار دارند .این خطر
در افرادی با نارسایی شدید بینایی ۸۹ ،درصد
است.همچنین در این بررسی تاکید شده است
که چهار مورد از پنج مورد نارسایی بینایی قابل
پیشگیری یا اصالح است.در سطح جهان عوامل
اصلی از دست دادن قدرت بینایی و نابینایی هر
دو قابل پیش��گیری هستند :آب مروارید و نیاز
برآورده نش��ده به عینک.در این بررس��ی تاثیر
نارسایی بینایی در سنین باال بر سالمت از جمله
تاثیر آن بر زوال عقل ،افسردگی و از دست دادن
استقالل مورد تاکید قرار گرفت.محققان تاکید
دارند :مهم این اس��ت که این مسائل به موقع
رسیدگی شوند زیرا از دست دادن بینایی بیش
از چگونگی مشاهده جهان تاثیرگذار است.

زندگی
آفتاب یزد در گفتگو با متخصصان بررسی کرد

سومین نوروز پر مشغله
برای خادمین سالمت

در اولین روزهای بهار گویی آسمان ایران بغض
چندین ساله خشکسالیهای پیاپیش ترکید و
بارانی کم س��ابقه  ۱۳۹۸دو سال پیش در نوروز
در سراسر ایران بارید .سیل در بسیاری از شهرها
بیداد میکرد ،برخی از هموطنان عزیزمان جان
خود را از دس��ت دادند س��یل میرفت و پشت
سرش تنها چیزی که میماند ویرانی بود و ویرانی.
در برخ��ی ش��هرها عالوه بر بیخانمان ش��دن
هموطنان سرما نیز مزید افزایش آالم مردم شده
بود.در این وقت بود که همکاران عرصه سالمت
کشور عیدی خود را در کاستن آسیب هموطنان
خود دیدند و دوشادوش عزیزان سپاه و ارتش و...
به یاری مردم ش��تافتند .اما جای تعجب داشت
که برخی از مسئولین سود غنی شدن ذخایر آب
ایران که در سالهای قبل دچار وضعیت بحرانی
شده بود را بیشتر از خسارات سیل میدانستند.
بحران خش��کی ذخایر آب که ب��ا بیتدبیری از
برداشت بیرویه از این ذخایر در چندین و چند
س��ال به وجود آمده بود،با بحران س��یلی که با
ضع��ف مدیریت در برنامه ریزی زیرس��اختها
و عدم توجه به آینده نگری در مهندس��ی راه و
ساختمان و مهندسی آبخیزداری ایجاد شده بود
(با بارش سیل آسای باران به سود ما تمام شد)! و
در این میان برخی از هموطنان شریفمان بودند
که جان باختند و برخی ماحصل تالش زندگی
چندین سالهشان از دست رفت.
معاون فروش شرکت پخش دارویی سینا پخش
صبا در ادامه آورده است:برخی از انبارهای توزیع
دارو ،مراکز درمانی و...دچار آبگرفتگی شده بودند
و خود برای بهبود وضعیت نیازمند کمک بودند
اما به هر حال با کمکهای مردمی و نهادهایی
که پای کار آمده بودند این بحران گذشت .با اسم
مخوف کرونا آغاز ش��ده بود کسی از مردم عزیز
ایران عید را به معنای مرس��وم خود حس نکرد
و در تمام این ایام همکاران  ۱۳۹۹نوروز بخش
سالمت بدون تعطیلی به خدمترسانی مشغول
بودند آنچنان که بسیاری از پزشکان و پرستاران
فداکار هفتههای متمادی از دیدار خانواده خود
مح��روم بودند و از این جمع عزیزان بس��یاری
جان خود را در راه خدمترسانی به مردم ایران
از دس��ت دادند که از آن��ان تا به امروز به عنوان
شهدای سالمت یاد میکنیم هر چند بسیاری
دیگ��ر ازعزی��زان بودند که به طور مس��تقیم و
غیرمستقیمدرجبههخدمتبهخلقومبارزهبااین
ویروس منحوس از جان خود گذشتند و کمتر از
ایثارشان یاد میشود که یقینا اجر این فداکاران
پی��ش خدای من��ان محفوظ اس��ت .این فعال
حوزه صنعت داروی کشورنوش��ت:در خصوص
آس��یبهایی که کرونا و عواقب پ��س از آن به
بخش س�لامت باالخص صنعت دارو وارده کرد
در مقاله«زخمهای عمیق کرونا بر پیکر صنعت
پخش دارو » اشاره داشتم که در برخی از رسانهها
این مطلب منعکس ش��ده بود میگذریم و به
استقبال بهار نه تنها کرونا تمام نشد بلکه خیزش
جدید موج چهارم آن آغاز ش��ده و بس��یاری از
هموطنان ما در برخی از استان  ۱۴۰۰اکنون در
آستانه سالها مثل خوزستان به شدت در گیر
آن شدهاند و متاسفانه آمار فوتیهای هموطنان ما
که در حال کاهش بود به شدت در حال افزایش
است و از ش��واهد پیداست که امسال هم برای
همکاران بخش سالمت سالی پر مشغله خواهد
بود .تس��ریع در واکسیناسیون،با برنامه ریزی و
تدبیری مضاعف دچ��ار غافلگیریهایی که در
سال ،امید است با آموزش ورعایت پروتکلهای
بهداشتی ش��دیم و تا امروز هم با آنها درگیریم
نشویم و بتوانیم به لطف خدا و همت تمامی مردم
شریف ایران سایه شوم این ویروس منحوس را
از  ۱۳۹۹س��ر کش��ور عزیزم��ان دور ک��رده و
پیامدهایمنفیکهاینویروسبرجامعهتحمیل
کرده را به حداقل ممکن برسانیم.
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

آفت�اب یزد – داوود خانی :امکان بروز مش��کل لرزش در تم��ام نقاط بدن وجود
دارد .با وجودی که لرزش بدن بیش��تر در بین افراد مس��ن مشاهده میگردد اما این
شرایط ممکن است در هر سنی ،افراد را درگیر کند .اغلب افراد لرزش دستها را در
خود احس��اس میکنند اما به دلیل خفیف بودن این لرزش مش��کلی برای آنها ایجاد
نمیکند و زمانی این مسئله جدی میشود که لرزش با گذشت زمان از بین نرفته و
حتی ش��دیدتر نیز شود که در این صورت ممکن است که علت ایجاد آن وجود یک
مشکل اساسی باشد که سالمت و کیفیت زندگی افراد را با مشکل مواجه میکند لذا
برای پیدا کردن ریشه اصلی لرزش بدن ،ضروری است که افراد به پزشک مراجعه و
آگاه��ی خود را افزایش دهند لذا با توج��ه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با
دکتر محمد روحانی ،متخصص بیماریهای مغز و اعصاب وعضو هیئت علمیدانشگاه
علوم پزش��کی ایران و دکتر فاطمه خمس��ه ،متخصص مغز و اعصاب و دکتر س��ید
محم��د علی اکبریان ،متخصص مغ��ز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم
پزشکی تهران و دکتر س��ید حسین آقامیری متخصص مغز و اعصاب ،فوق تخصص
آنژیوپالستی و سکته مغزی گفتگو کرده است.
در ابت��دا دکت��ر اکبریان در اینباره میگوید :بروز لرزش در بدن ممکن اس��ت که به
اشکال مختلف باشد و بستگی دارد که کدام قسمت از بدن دچار لرزش شده است.
این متخصص مغز و اعصاب ادامه داد :بروز لرزش در برخی از افراد ممکن اس��ت که
منظم باشد و در برخی نیز به صورت ریتمیک هر  3الی  4ثانیه ،یکبار مشاهده شود
ک��ه هر کدام علل وراهه��ای درمان مخصوص خود را دارد که با مراجعه به پزش��ک
متخصص و تشخیص درست ،قابل درمان است.
وی میگوید :در برخی از افراد ممکن اس��ت که لرزش در تمام نقاط بدن ایجاد شود
که نشانه یک اختالل غیر ارادی است که به شکل لرزش بروز یافته است.
دکتر اکبریان میگوید :لرزش بدن ممکن است در هر سنی افراد را درگیر کند و در
برخی مواقع حتی در برخی کودکان نیز مشاهده میشود اما به طور کلی افراد باالی
 50سال دچار لرزش بدن میشوند.
این متخصص مغز و اعصاب عنوان کرد :با باال رفتن سن افراد ،احتمال ابتال به لرزش
بدن در آنها افزایش مییابد زیرا در س��ن باال احتمال ابتال به برخی از بیماریها که
باعث بروز لرزش میشود ،افزایش مییابد.
وی بی��ان کرد:مهمترین عل��ل بروز لرزش در افراد باالی  50س��ال ،ابتال به بیماری
پارکینس��ون است که با لرزشهای دیگری که در بدن ایجاد میشود و علل مختلفی
دارد ،متفاوت است و به شکل خاصی در بدن بروز میکند.
دکت��ر اکبری��ان اظهار داش��ت که حرک��ت لرزش دس��ت درافراد مبتال ب��ه بیماری
پارکینس��ون مانند این اس��ت که فرد دارد دانههای تسبیح را میشمارد و معموال به
صورت قرینه در فرد بروز یافته و در حالت اس��تراحت نیز در فرد مشاهده میشود و
وقتی فرد مشغول انجام فعالیت میشود از لرزش ایجاد شده ،کاسته میشود و حتی
در برخی مواقع از بین میرود.
این متخصص مغز و اعصاب توضیح داد :لرزش ممکن اس��ت در همه اندامهای بدن
بروز یابد لذا در صورتی که لرزش در ناحیه س��ر باش��د ،ممکن است گاهی به صورت
عقب یا جلو رفتن در س��ر و گاهی به صورت حرکت س��ر به سمت دو طرف مشاهده
گردد.وی اضافه کرد:گاهی لرزش بر روی زبان و عضالت حلق ایجاد میش��ود اما در
هریک از قس��متهای بدن نیز با توجه به ابتال به نوع بیمار ی ممکن است بروز یابد
که با مراجعه به پزشک متخصص ،علت مشخص و درمانهای الزم توصیه میشود.
دکتر اکبریان بیان کرد :یکی از انواع لرزش ها ،لرزش فاميلى (ارثى) است که بهنام
لرزش عملى با تواتر زياد نيز خوانده مىش��ود بس��يار ش��ايعتر از پارکينسون است و
داراى مبناء ارثى است و اغلب در افراد مسن مشاهده میشود.
ای��ن متخصص مغز و اعصاب ابراز ک��رد :برخی از افراد در دوران جوانی ،دچار لرزش
میشوند که اغلب بدون علت است و با شدت کم در فرد رخ میدهد.
وی مط��رح ک��رد :در صورت مراجع��ه فرد مبتال به لرزش به پزش��ک در ابتدا از فرد
یک معاینه دقیق انجام خواهد ش��د و انجام آزمایش خون نیز برای تش��خیص برخی
بیماریها که زمینه ساز بروز لرزش هستند ،به وی توصیه میشود.
دکتر اکبریان ادام��ه داد :ابتال به بیماری تیروئید و برخی از بیماریهای هورمونی و
پایین آمدن سریع قند خون نیز میتواند باعث بروز لرزش در برخی از افراد شود که
ب��ا انجام آزمایش خون میتوان به آنها پی برد و جهت درمان آنها اقدام کرد زیرا هر
یک از آنها درمان خاص خود را میطلبد.
این متخصص مغز و اعصاب بیان کرد :پس از مراجعه به پزش��ک و مش��خص ش��دن
علت بروز لرزش ،برخی از علل مانند بیماری پارکینسون قابل درمان هستند و برخی
دیگر را فقط میتوان با تجویز دارو کنترل کرد.
وی توضیح داد :در صورتی که علل بروز لرزش ،بروز مش��کل در ناحیه مغز و مخچه
باشد برای بهبودی تنها راهکارهایی برای کاهش یا حذف حرکتهای غیرارادی بدن
(ت��ا حد ممکن) بر روی بیمار انجام میش��ود .امروزه پزش��کان از روشهای مختلف
برای کنترل لرزش بدن اس��تفاده میکنند که انتخاب روش مناس��ب به علت ایجاد
مشکل بستگی دارد.
 nلرزش به طور کلی یک عالمت است

دکتر اکبریان اظهار داشت :لرزش به طور کلی یک عالمت است مانند تب که با انجام
معاینه دقیق و آزمایشها ،علت آن مشخص خواهد شد.
این متخصص مغز و اعصاب بیان کرد که درمان لرزش از سادهترین راه مانند تجویز
داروی ضد اس��ترس تا داروهای اختصاصی مانند داروی بیماری پارکینسون میباشد
که پزشک بنا بر تشخیص انجام شده برای بیمار تجویزمی کند.
وی اضاف��ه کرد :در برخی موارد نادر مانند اینک��ه به دلیل ابتال به تومور مخچه فرد
دچار لرزش ش��ده است ،برای درمان جراحی الزم است اما اغلب مشکالت مغزی که
باعث لرزش میشوند با دارو کنترل میشوند.
دکتر اکبریان گفت :افراد در صورت بروز لرزش باید به پزشک متخصص مغز واعصاب
مراجعه کند و از مصرف داروهای خودسرانه خودداری کرده و مصرف داروهای تجویز
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 lدکتر اکبریان :با باال رفتن س��ن افراد ،احتمال ابتال به لرزش بدن در
آنها افزایش مییابد زیرا در سن باال احتمال ابتال به برخی از بیماریها که
باعث بروز لرزش میشود ،افزایش مییابد
 lدکتر روحانی :لرزش وابس��ته به س��ن ،اغلب جنبه ارث��ی دارد و در
نس��لهای متفاوت یک خانواده میتوان آن را مش��اهده کرد البته درجات
و ناحیهای را که درگیر میکند ممکن اس��ت در این افراد متفاوت باشد به
طورمثال در فردی با باال رفتن س��ن ،س��رش مبتال به لرزش میشود و فرد
دیگر دستش دچار لرزش میشود
 lدکترخمسه :در اغلب موارد داشتن استرس و نگرانی ،مصرف برخی
مواد خوراکی مانند چای ،قهوه ،نوشابه و گرسنه ماندن باعث افزایش لرزش
در ب��دن فرد میگردد لذا توصیه میش��ودکه افراد مبت�لا به لرزش به این
نکات توجه داشته باشند
 lدکتر آقامیری :یکی دیگر از علتهای بروز لرزش بخصوص در ناحیه
دس��ت ،ابتال به بیماری پارکینسون اس��ت که اغلب در ابتدا در یک دست
مشاهده میشود و سپس به مرور زمان و با شدت گرفتن بیمار ی در هر دو
دست مشاهده میشود
ش��ده را نیز زیر نظرپزش��ک قطع و یا افزایش دهند تا دچار بروز مش��کالت بیشتر
نشوند.
 nمشکل لرزش فقط در ناحیه دست بروز نمیکند

در ادامه نیز دکتر خمسه در اینباره میگوید :لرزش یکی از مشکالت شایع بخصوص
در افراد مس��ن اس��ت که اغلب از لرزش دست شکایت میکنند که بیشتر در هنگام
انجام کارهایی مانند چای خوردن قابل تش��خیص اس��ت.وی اظهار داش��ت :مشکل
لرزش فقط در ناحیه دس��ت ب��روز نمیکند در برخی مواقع در ناحیه س��ر نیز بروز
مییابد بدین صورت که در برخی مواقع س��ر به س��مت جلو و عقب تکان میخورد
و یا در برخی موارد لرزش در دو طرف س��ر ایجاد میش��ود که هرکدام میتواند علل
خود را داش��ته باش��ند.این متخصص مغز و اعصاب بیان کرد :در برخی موارد لرزش
میتوان��د در طنابهای صوتی فرد ایجاد ش��ود وهنگامی که ف��رد صحبت میکند،
صدایش میلرزد.
وی مطرح کرد :در برخی مواقع نیز لرزش در قس��مت پاهای فرد ایجاد میش��ود و
وقتی فرد میایستد ،پاهای فرد شروع به لرزیدن میکند لذا میتوان گفت که لرزش
انواع مختلفی دارد که هر یک راهکار درمانی خاص خودش را میطلبد.
دکتر خمس��ه خاطرنشان کرد :یکی از انواع شایع لرزش ،لرزش فامیلی یا ارثی است
که در هر یک از اندامهای بدن ممکن است بروز یابد .در صورتی بستگان درجه اول
فرد دچار لرزش باش��ند احتمال ابتال به این نوع لرزش در فرد بس��یار است و درمان
دارویی خاص خود را نیز دارد.
وی عنوان کر د:در اغلب موارد داشتن استرس و نگرانی ،مصرف برخی مواد خوراکی
مانند چای ،قهوه ،نوش��ابه و گرسنه ماندن باعث افزایش لرزش در بدن فرد میگردد
لذا توصیه میشودکه افراد مبتال به لرزش به این نکات توجه داشته باشند.
دکتر خمس��ه تصریح کرد:بیماری پارکینسون نیز میتواند باعث بروز لرزش در افراد
ش��ود که با مراجعه به پزشک و انجام آزمایشات الزم میتوان آن را تشخیص داد که
درمان دارویی خاص خود را نیز دارد.
این متخصص مغز و اعصاب مطرح کرد :بیماری پارکینسون به دلیل اختالل قسمتی
از مغز اس��ت که ترش��ح دوپامین را بر عهده دارد که با مصرف داروهای تجویز شده
میتوان این مشکل را در افراد کنترل کرد.
وی بیان کرد :در افراد مبتال به مش��کالت مخچه ای ،لرزش و پرش شدیدی در فرد
ایج��اد میش��ود به گونهای که دیگر فرد تع��ادل الزم را ندارد و در کل بدن برخالف
لرزش فامیلی مشاهده میشود.
دکتر خمس��ه بی��ان کرد :در جامعه هر گونه لرزش��ی از قبیل ل��رزش فامیلی و ...را
به حس��اب بیماری پارکینس��ون میگذارند که باید گفت هر لرزش��ی به دلیل ابتال
به بیماری پارکینس��ون نیس��ت و علل مختلفی میتواند باعث بروز این مش��کل در
اف��راد گردد.ای��ن متخصص مغز و اعصاب توضیح داد :ابتال ب��ه برخی از بیماریها از
قبیل ابتال به بیماری پرکاری تیروئید ،کم خونی ،برخی مش��کالت هورمونی و ...نیز
میتوان��د باع��ث بروز لرزش در بدن فرد گردد.وی گفت :بهتر اس��ت افراد در صورت
بروز لرزش در هریک از نقاط بدن به پزشک مراجعه کند تا در مراحل اولیه اقدامات
درمانی الزم صورت گرفته و از پیشرفت بیماری نیز جلوگیری شود و بهبودی سریعا
حاصل شود.

شناسایی پروتئینی که به درمان پارکینسون کمک میکند

محققان موفق به شناس�ایی پروتئینی ش�دند که میتواند برخی عالئم بیماری پارکینس�ون را در موشها ُکند کرده یا متوقف نماید.به گزارش مهر ،تیم تحقیق
دریافت که پروتئینهای  ۵و  ۷مورفوژنتیک استخوان ( )5BMP/7میتوانند این تأثیرات را در مدل موش مبتال به پارکینسون داشته باشند.نتایج این تحقیق
ممکن است اولین گام در جهت ایجاد یک درمان جدید برای بیماری پارکینسون باشد.این نوع اختالل مغزی به طور معمول افراد باالی  ۶۰سال را درگیر میکند
و عالئم با گذشت زمان تشدید میشوند.عالئم بیماری شایع شامل سفتی اعضای بدن ،دشواری در راه رفتن ،لرزش و اختالل در حفظ تعادل و هماهنگی اعضای
بدن اس�ت.این بیماری همچنین میتواند توانایی صحبت کردن را تحت تأثیر قرار دهد و منجر به تغییرات خلقی ،خس�تگی و از دس�ت دادن حافظه شود.طبق
گزارش بنیاد پارکینسون آمریکا در سال  ۲۰۲۰حدود  ۱۰میلیون نفر در سراسر جهان به این بیماری مبتال شده اند.با وجود این میزان شیوع ،دانشمندان هنوز
مطمئن نیستند که چرا بیماری پارکینسون برخی افراد را مبتال میکند و دیگران را تحت تأثیر قرار نمیدهد و در حال حاضر درمانی برای این بیماری وجود ندارد.
به نظر میرسد برخی موارد بیماری پارکینسون ارثی است .به عبارت دیگر ،این بیماری میتواند در نسلهای مختلف یک خانواده ظاهر شود ،اما برای بسیاری
از افراد مبتال به این بیماری سابقه خانوادگی وجود ندارد.محققان بر این باورند که عوامل متعددی از جمله ژنتیک ،قرار گرفتن در معرض سموم زیست محیطی
و سن بر افزایش این ریسک تاثیر میگذارد.این بیماری باعث میشود سلولهای عصبی در بخشی از مغز که حرکت را کنترل میکند ،متوقف شده یا بمیرند .از
اینرو این منطقه مغزی ،ماده کمتری از دوپامین شیمیایی را تولید میکند که به شخص کمک میکند حرکت آرام و هدفمند خود را حفظ کند.این تیم تحقیق بر
روی پروتئینهای ( )5BMP/7تمرکز کردند .آنها قب ً
ال نشان داده بودند که ( )5BMP/7نقش مهمی در نورونهای تولیدکننده دوپامین در موشها دارد.محققان
دریافتند که پروتئین ( )5BMP/7تأثیر حفاظتی مهمی در برابر پروتئینهای آلفا -سینوکلئین به اشتباه چین خورده دارد.محققان دریافتند درمان ()5BMP/7
میتواند ،در مدل موشهای مبتال به بیماری پارکینسون ،به طور موثری از اختالالت حرکتی ناشی از تجمع آلفا -سینوکلئین پیشگیری کند و روند از بین رفتن
سلولهای مغزی تولیدکننده دوپامین را متوقف نماید.از اینرو ( )5BMP/7میتواند روند بیماری پارکینسون را ُکند کرده یا متوقف نماید.

برای الغر شدن در ظروف بلند و باریک غذا بخورید

همیش��ه به ما گفته شده اس��ت که کاهش وزن و الغری نتیجه عادات غذایی سالم و
جلسات ورزشی شدید است بنابراین ،این سوال مطرح میشود که چگونه رنگ بشقاب
میتواند بر این روند پیچیده تأثیر بگذارد .با کمال تعجب ،علم ،الغری با رنگها را تایید
میکند و حتی آن را مورد حمایت قرار میدهد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،یک��ی از مهمترین چالشهای برنامههای الغری،
کنترل حجم وعده غذایی است که میخورید .با این حال ،تسلط بر این ترفند و تمرین
خوردن ذهن آگاهانه کار س��ادهای هم نیست .اکثر افراد قادر به پیگیری میزان کالری
دریافتی خود نیستند و در نهایت پرخوری میکنند .اینجاست که پای الغری با رنگها

و رنگ بش��قاب وارد میدان میشود.مطالعات نش��ان میدهند اگر افراد بین بشقاب و
غذا تضاد بیشتری داشته باشند ،احتماال کمتر غذا میخورند .اگر در یک بشقاب تیره
غذایی با رنگ روشن بخورید ،احتماالً غذای کمتری خواهید خورد .یک دلیل این است
که غذای رنگ روشن در بشقاب تیره شما خودنمایی میکند .اما در یک بشقاب با رنگ
روشن ،غذا و رنگ بشقاب با هم مخلوط میشود و شما بیش از حد غذا میخورید.برای
الغری با رنگها بهتر اس��ت از غذا خوردن در بش��قابهای زرد ،قرمز و نارنجی پرهیز
کنید ،زیرا معلوم شده است که این رنگها اشتهای ما را تحریک میکنند .این رنگها،
به ویژه قرمز ،فش��ار خون و ضربان قلب ما را افزایش میدهند و احس��اس گرس��نگی

 nتقریبا همه افراد درجاتی از لرزش را تجربه کرده اند

در ادامه دکتر روحانی در اینباره خاطرنشان کرد :شایعترین اختالل حرکتی بدن که
درافراد مش��اهده میشود ،لرزش است و تقریبا همه افراد درجاتی از لرزش را تجربه
کردهاند به طور مثال در هنگام بروز هیجان لرزش دست معموال مشاهده میشود.
وی اضافه کرد :لرزش ممکن اس��ت در هر س��نی رخ دهد ،اما س��ن ش��ایع لرزش،
میانسالی و پیری میباشد .باال رفتن سن یکی ازعوامل اصلی لرزش درافراد است به
گونهای که در بسیاری ازافراد مسن درجاتی از لرزش دست و در برخی موارد لرزش
صدا مشاهده میشود.
ای��ن متخصص بیماریهای مغزواعصاب مطرح کرد :لرزش وابس��ته به س��ن ،اغلب
جنب��ه ارثی دارد و در نس��لهای متفاوت یک خانواده میتوان آن را مش��اهده کرد
البته درجات و ناحیهای را که درگیر میکند ممکن است در این افراد متفاوت باشد
به طورمثال در فردی با باال رفتن س��ن ،س��رش مبتال به لرزش میشود و فرد دیگر
دستش دچار لرزش میشود.
وی بیان کرد :لرزش ارثی ممکن اس��ت در نسلهای بعد در سنین پایینتر مشاهده
ش��ود به طور مثال فرد جوانی به دلیل لرزش به پزش��ک مراجعه کند در صورتی که
پدر بزرگش نیز دچار لرزش است.
دکترروحانی بیان کرد :بس��یاری از افراد وقتی دچار لرزش دست میشوند به اشتباه
فکر میکنند که به بیماری پارکینس��ون مبتال ش��دهاند در صورتی که باید گفت اگر
چه لرزش یکی ازعالیم شایع بیماری پارکینسون است اما هرلرزشی به دلیل ابتال به
این بیماری نیست و میتواند دالیل مختلفی داشته باشد.
ای��ن متخصص بیماریه��ای مغزواعصاب اضافه کرد :در افراد مبتال به پارکینس��ون
لرزش بدین صورت است که این افراد اکثرا در حالت استراحت و به صورت یک طرفه
و ناتقارن دچار لرزش میش��وند در حالی که لرزش ارثی و وابس��ته به سن در حالت
انجام کار و خصوصا در هنگام انجام کارهای ظریف مانند اصالح صورت ،نوشیدن آب
و سوپ خوردن اکثرا لرزش دست مشاهده میشود.
وی تاکید کرد :جهت افتراق دادن بین لرزش وابس��ته به س��ن و بیماری پارکینسون
نکته بسیار مهم این است که افراد مبتال به بیماری پارکینسون حرکات کندی ممکن
است در صورت ،دست یا پا از خود نشان دهند ولی در بیماران مبتال به لرزش ارثی
و وابسته به سن این حرکات مشاهده نمیشود.
 nلرزش ارثی یا وابسته به سن اغلب خوش خیم هستند

دکترروحانی اظهار داشت :لرزش ارثی یا وابسته به سن اغلب خوش خیم هستند به
گون��های که در انج��ام کارهای روزمره خللی ایجاد نمیکنند و فقط در موقع هیجان
لرزش شان بیشتر میشود و نیازی به درمان دارویی و مراجعه به پزشک ندارند.
این متخص��ص بیماریهای مغزواعصاب مطرح کرد :در مواقع بس��یار اندکی ممکن
اس��ت لرزش در افراد مس��ن ،ش��دت یابد و فرد را درانجام امورروزمره مانند نوشتن،
نوشیدن آب دچار مشکل نماید که در اینصورت این افراد جهت درمان و کنترل باید
به پزشک مراجعه کنند.
این متخصص بیماریهای مغزواعصاب ابراز داش��ت :برای تش��خیص اختالل لرزش،
پزشک متخصص مغز و اعصاب ،با انجام یک سری معاینات ،عملکرد سیستم عصبی،
مهارتهای حس��ی و انجام حرکات ارادی فرد را بررس��ی میکن��د تا احتمال برخی
بیماریهای مشابه را بررسی کند.
دکتر روحانی افزود :در طول ارزیابی فیزیکی فرد مبتال به لرزش ،پزش��ک متخصص
مغ��زو اعصاب ،لرزش را بر اس��اس برخی از یافتهها مانن��د اینکه آیا لرزش زمانی رخ
میدهد که عضالت در حال حرکت هس��تند یا اس��تراحت ،محل لرزش در یک طف
بدن اس��ت یا دو طرف ب��دن این لرزش رخ میدهد و ظاهر لرزش بر اس��اس دامنه
گس��ترش و فرکانس مورد بررس��ی قرار میگیرد و سپس تصمیم نهایی برای درمان
یا کاهش لرزش گرفته خواهد ش��د.وی ادامه داد :پزش��ک متخصص همچنین انجام
آزمایش خون یا ادرار را در جهت تشخیص علت متابولیک و بررسی برخی از داروها
که میتواند باعث بروز لرزش در افراد شود ،توصیه نماید.
این متخصص بیماریهای مغزواعصاب اظهارداش��ت :پزش��ک ممکن است انجام نوار
عصب و عضله برای تشخیص مشکالت عصبی و عضله که باعث بروز لرزش در افراد
میش��ود ،توصی��ه نماید.دکترروحانی با بیان این نکته که " پی��دا کردن یک درمان
مناس��ب برای بیماری لرزش بس��تگی به تشخیص دقیق علت ایجادکننده آن دارد"،
بی��ان کرد :اگرچه ب��رای اکثر لرزشها درمان قطعی وجود ندارد و در بیش��تر موارد
جهت کنترل آن اقدام میشود اما در مواقعی که لرزش ،تداخل درانجام امور روزمره
ایج��اد نمای��د با مراجعه به پزش��ک در مرحله ابتدایی دارو درمانی توصیه میش��ود
ولی در برخی مواقع که به وس��یله دارو درمانی ،فرد بهبود نیابد ممکن اس��ت نیاز به
جراحی باشد.
وی افزود :به صورت کلی مهمترین درمان جراحی برای افراد مبتال به لرزش ،کاشت
الکترود در هستههای عمقی مغز میباشد که در حال حاضر در داخل کشوربا بهترین
امکانات این عمل انجام میشود.
این متخصص بیماریهای مغز و اعصاب بیان کرد :علی رغم ش��یوع باالی لرزش در
جامعه بیش��تر آنها از نوع ارثی و وابس��ته به سن اس��ت و نیازی به درمان و جراحی
نیست و خللی در انجام امور روزمره افراد ایجاد نمیکند.
دکتر روحانی گفت:اگرچه لرزش ،تهدیدکننده زندگی نیس��ت ،ولی نوعی معلولیت
(عدم توانایی انجام برخی کارها) به حس��اب میآید و باید با ش��ناخت علل بروز آن،
احتمال رخ دادن آن را به حداقل میزان ممکن رساند.
 nافراد از مصرف دارو به صورت خودسرانه خودداری کنند

در ادام��ه نیز دکتر آقامیری در اینباره اظهار داش��ت :بروز لرزش بدن ،علل مختلفی
دارد اما ش��ایعترین نوع لرزش در افراد ،لرزش دس��ت اس��ت که فرد بیماری لرزش
اساس��ی دارد و معموال ژنتیکی اس��ت و موجب ناتوانی در فرد نمیش��ود و با مصرف
دارو بیمار بهبود مییابد.وی ادامه داد که این نوع از لرزش معموال هر دو دست فرد
بخصوص هنگام انجام کارهای ظریف مانند چای ریختن و ...مش��اهده میش��ود که
اغلب به درم��ان دارویی ،خوب جواب میدهند.این متخص��ص مغز و اعصاب عنوان
ک��رد :یکی دیگر از علتهای بروز لرزش بخصوص در ناحیه دس��ت ،ابتال به بیماری
پارکینس��ون است که اغلب در ابتدا در یک دست مشاهده میشود و سپس به مرور
زمان و با ش��دت گرفتن بیمار ی در هر دو دس��ت مش��اهده میش��ود .وی افزود:
یکی از نش��انههای ابتال به لرزش بر اثر بیماری پارکینس��ون این است که در هنگام
اس��تراحت لرزش در دس��ت افراد مشاهده میش��ود و با انجام فعالیت از بروز لرزش
کاس��ته میش��ود.وی بیان کرد :به طور کلی لرزش بدن علل دیگری نیز دارد مانند
ابتال به برخی از بیماریهای داخلی بدن نظیر پرکاری تیروئید ،کم خونی ،اختالالت
غدد درون ریزو ...در بدن میتواند باش��د.دکتر آقا میری تصریح کرد :در اغلب موارد
درم��ان ان��واع لرزشها به وس��یله دارو درمانی صورت میگیرد ام��ا در برخی موارد
نیز که بیماری ش��دید اس��ت میتوان با انجام عمل جراحی بر روی مغز ،بیماری را
کنترل کرد.این متخصص مغز و اعصاب متذکر شد که افراد از مصرف دارو به صورت
خودس��رانه خودداری کنند و داروهای تجویزشده نیزباید زیر نظر پزشک متخصص
قط��ع یا افزایش یابد.وی بیان کرد :یک نوع از لرزش وجود دارد که خود فرد متوجه
لرزش میش��ود اما برای اطرافیان قابل رویت نیس��ت که در اغلب موارد ریشه بروز
آن داش��تن اختالالت روحی ،روانی مانند داش��تن اضطراب و اس��ترس است که اگر
درمان نش��ود میتواند کیفیت زندگی افراد را بس��یا ر کاه��ش دهد .دکتر آقا میری
میگوید:برخ��ی از بیماریهای مغز و اعصاب نیز اگر در مراحل اولیه درمان نش��وند
به مرور زمان و ش��دت یافتن بیماری میتوانند باعث بروز لرزش در فرد ش��ود مانند
بیم��اریام اس.این متخصص مغز و اعصاب ادام��ه داد :در صورتی که بیماری مغز و
اعصاب باعث بروز لرزش در بدن فرد ش��ده باش��ند ،کنترل بیماری سختتر است و
نیاز به اقدامات درمانی پیچیدهتری دارد.وی در پایان گفت :اگر چه لرزش ،اختاللی
نیس��ت که منجر به مرگ فرد ش��ود اما باید این را دانست افرادی که در اثر ابتال به
برخی از بیماریها به لرزش دچار شوند و کمتر از  50سال سن دارند ،اگر تحت نظر
پزشک نباشند ،این بیماری برایشان مشکل ساز خواهد شد.
بیشتری در ما ایجاد میکنند .با این وجود رنگهای خاکستری ،سیاه ،قهوهای و بنفش
به عنوان مهارکننده اش��تها در نظر گرفته میش��وند .با خوردن غذا در بش��قابهایی
که به این رنگها هس��تند ،احتمال پرخوری کاهش مییابد .رنگ آبی برای الغری با
رنگ ها ،بهترین است .مطابق با مطالعات ،که غذا خوردن در بشقاب آبی تیره میتواند
به شما کمک کند تا اندازه غذا را بهتر کنترل کنید.در کنا رنگ ظروف شکل آنها نیز
در کاهش وزن نقش دارد .خوردن غذا یا نوشیدنی از یک لیوان یا کاسه بلند و باریک
بهتر از یک ظرف بزرگ است .هر دوی آنها ممکن است به همان میزان مایعات یا غذا
را در خود داشته باشند ،اما مطالعات نشان میدهند که کسانی که برای غذا خوردن از
یک ظرف باریک و بلند استفاده میکنند احساس میکنند که بیشتر غذا خوردهاند و
زودتر دست از غذا خوردن میکشند.

